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Dagsorden og referat til menighedsra dsmøde tirsdag den 3. maj 2016.
Tid: Kl. 19:0 0 – 21:00
Sted: Sognehuset, Ørbæk
Til stede: Hanne Uhre Hansen, Ove Johansen, Hanne Terndrup, Merethe Simonsen, Anne
Tribondeau, Per Høegh og Henriette Bülow Skøtt.
Afbud:

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af forrige referat

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Meddelelser fra
a.
Præst
b.
Formand
c.
Kirkeværge
d.
Regnskabsfører
e.
Personaleudvalg og kontaktperson
f.
Nyt fra aktivitetsudvalg
g.
Nyt fra præstegårdsudvalg

a.Gode konfirmationer både i Refsvindinge og Ørbæk Kirker
med god atmosfære.
b.Modtaget timeforbrug for 1/1 – 31/12 2015 fra Nyborg
Kirkegårde.
Gennemgang af indkommen post.
Modtaget ”plant et håb – træplantning ifm
Reformationsjubilæet 2017.” Vi påtænker at plante et træ på
kirkegården i den forbindelse. Der arbejdes videre med det.
c.Søjleeg fældet på kirkegården.
Der er lagt plastik over græs på skråninger på kirkegården.
Skal ligge på i 12-14 mdr.
Orientering om diverse udbedringer på kapel både udvendigt
og indvendigt.
d.Menighedsrådet godkender driftsbudget 2017på 1.412.500
kr. og anlægsbudget 100.000kr. plus afdrag på lån.
e.De fleste ferieønsker for sommeren er indkommen.
f.Orientering om ”oplæg om kirkeliv fra efterår 2016 til forår
2018”. Ideer til kommende aktiviteter under kirkens
renovering drøftet.
Ang. kirkeblad. Vi giver den kommende 6. klasse endnu en
tørn. Dog vil menighedsrådet forbeholde sig retten til at
afslutte ordningen efter 1. blad, da vi igennem nogle år har
oplevet udfordringer med manglende uddeling. Henriette
tager på skolen og tager en snak med klassen inden
sommerferien.
g.Orientering fra sidste møde. Præstegårdssyn 10.august
klokken 17.00
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4. Kirkegårdsplanen
5. Indvendig renovering af Ørbæk Kirke

Vi har givet vores arkitekt Preben Skårup en ultimativ
deadline til 1. juni.
Valg af entreprenører, Ørbæk Kirke, renovering 2016-2018

6. Valgforsamling 2016

Valgbestyrelse samkaldes snarest

7. Kirkelige aktiviteter under lukning af Ørbæk
Kirke
8. Eventuelt

Punktet er gennemgået under aktivitetsudvalget i punkt 3.

ØMHR = Ørbæk menighedsråd

Mødet slut klokken 21.40
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt

